
रिचर्ड टे्रविथिक (1771-1833) 

जॉजड स्टिफनसन (1781-1848) 

िाफेिि चालणािी िेल्िे 

पुन्हा शाळेत 
येऊ नकोस. 
तू खूप मंद 
आणण हट्टी 
आहेस.   

बिं  
सि! 

मला कुटतीपिू 
बनायचंय.  नाही पोिा, तुला 

खाणीत काम 
किायचंय.  पळ जोिात!   

िाफेची शक्ती िापरून िाहतकू किायची, हे रिचर्ड टे्रविथिकच ेटिप्न होते. लहान ियातच शाळा सोरू्न तो िडर्लांसोबत 
खाणीत काम करू लागला. ततिे त्याने कोळसे भिलेले िेल्िेच ेर्बे रुळािंरून िाहून नेणािे िाफेच ेइंस्जन पाहहले. 

 स्टिअरिगंिि 
 काम केल ं   
 पाहहजे. 

आपल्यापैकी एकाला 
िजन कमी केलं पाहहजे.  

रिचर्डने उच्च दाबािि चालणािे छोिेसे इंस्जन बनिले. ते एका घिाला धर्कून अपघात झाला. मग 1803 साली, 
त्याने एक िाफेच ेइंस्जन बनिले. पण त ेखाणीतील रुळािि चाल ूलागल्यािि रुळच तुिले.   

एक पशैात 
टे्रविथिक 
इंस्जनातनू 
प्रिास 

किण्याची 
मजा लिुा.   

हा कुठला 
निा 
घोर्ा! 

त ेिानिी 
जनािि 
िाितं!   

चाि िर्ाांनतंि रिचर्डन ेिजनाने हलके असलेले िाफेच ेइंस्जन बनिले. त ेप्रिाशांनी भिलेले िेल्िे र्बे ितुडळाकाि रुळांिि 
चालि ूशकत. लोकांना त्यात बसायची फाि मजा येई. पण मोठ्या टतिािि अशी िेल्िेव्यिटिा बनिण्यासाठी लागणािा 

पसैा रिचर्ड जमि ूशकला नाही. शिेिी हे सिड सोरू्न तो पेरू देशात खाण इंस्जनीयि म्हणून काम करू लागला.  
 



माझा खाणीतला हदिा. हिेत 
पेिता िायू असला तिी 

संिक्षित काचमेुळे या हदव्याचा 
टफोि होणाि नाही.  

 व्िा, छान!  

मग तरूण जॉजड स्टिफनसनने हे आव्हान टिीकािल.े जॉजडनेही लहानपणापासनू खाणीत काम केले होते. 
त्याने खाण कामगािासंाठी सिुक्षित हदिा बनिला होता. त्याने िाफेच्या इंस्जनची शक्तीही िाढिली होती. 

त्याला रुळाििची ट्राम घोडयाऐंिजी िाफेिि चालिायची होती.   

माझ्यासाठी एक 
िेल्िेरूळ िाकून दे.  

का नाही? पण त्यािि चालणािी 
िेल्िेगार्ी घोडयांनी नाही ओढायची.  

र्ार्लांग्िन 

एर्िर्ड पीसे नािाच्या व्यापाऱ्याकर् ेनोकिी करू 
लागल्यािि जॉजडला संधी र्मळाली. एर्िर्डला एका   

शहिातून दसुऱ्या शहिात मालाची िाहतूक किायची होती.  

1825 पयांत जॉजडकर्,े लोकोमोशन आणण होप ही दोन 
इंस्जन ेआणण एक्सपरिमेंि ही प्रिासी िेल्िेगार्ी होती. त्या 

सिड दोन शहिांच्या दिम्यान िाहतूक कित असत.  

मी करून दाखिलं, पोिा. मी िाफेचं 
इंस्जन आणण त्यािि चालणािी िेल्िे 

बनिलीच.  

िाफ  
बनिणािे  
पाणी 

   
  कोळशाचा  

र्बा 

आपण 
यशटिी 

झालो, बाबा!  

फुकिात प्रिास 
थचि, थचि!  

फायि  
बॉक्स 

िॉकेि 

पाणी गिम 
किणाऱ्या 
ट्यबुचा 
बॉयलि 

पळा, पळा 
पुढे पळा! 

1829 मध्ये जॉजड आणण त्याचा मलुगा िॉबिड यांनी आपली िॉकेि ही िेल्िे तासाला 35 मलै दौर्िनू एक 
टपधाड स्जंकली. यामळेु ब्रििीश सिकािला िाफेिि चालणाऱ्या िेल्िेची उपयोथगता उमगली. 1838 पयांत 
जॉजडच्या िेल्िेिाहतुकीचा जम चागंला बसल्यामळेु जॉजड तनितृ्त झाला. पण त्याची निनिी शोधतनर्मडती 

किण्याची उमी कमी झाली नाही. तो नेहमी िेल्िेतूनच प्रिास कित असे.   

िेगािि टिाि व्हायला मला 
खूप आिर्तं!  

होप 


